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Δέκα χρόνΙα πέρασαν από τότε, που το 
προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη 
τουρκικfι εισβολr) οδήγησαν τον τι'Jηο 

μας στη μεγαλίηερη τραγωδία της ιστ:ο·· 
ρίας του. Δέκα χρόνια πικρης προσφυ
γιάς για χιλιάδες συμπατριώτες μας, δέκα 
χρόνια αγωνίας για την τύχη των αγνοοu· 
μένων μας, δέκα χρόνια σκλ.αβιά(~ για 
τους ηρωϊκούς εγκλωβισμένους μας. 

Φέρνοuμε στη μvτΊμη μας ης μαύρες 
εκείνες μέρες του καλοκαιριοι:ι του 1974, 
όταν ο τουρκικός Αττίλας, σκληρός και 
αδυσώπητος σκορηοι)σε φωτιά και σίδι:::

ρο, το θnvατο και την καταrπροφή και 
ξερίζωνε το ένα τρ[το του πληθuσμοι) 
μας απδ την 

ευλαβικό το 

χιλιάδαιν νεκρr!,y,, μας, ηυυ 

στήθη 

με 10V UΓ~ΟΛVtΠΟ 

ι<αι τον f<u• 
ζοvrαι με όρθιο :ro φρόνημα για την επι
στροφή και τη δικαιωση. Παρόλληλα βόλ-

θηκαν, με επικεφαλι']ς το 

«Ελεύθερη Κυθρέα>> να συντηρήσουν ΊΙ) 
χιλιόχρονη μνήμη και παράδοση. 

Κι ανάμεσα στο χρέος το 'JΨ"'--''ωμι<> 
στη σκλαβωμένη γη τους, πρώτιστο θεω· 

ροι)ν την απότιση φόρου τιμής στους 
ηρωϊκοιΊς νεκρούς, ποu πισωi στις υπο
θήκες l!Ος και εκπληρώνοντας ιερό 
κον, πολέμησαν με ηρωϊσμό απαράμιλλr: 
για νι:ι διαφυλάξουν την ελευθερία "cυ 
την ακεραιότητα της πατρίδας μας· την 
aπότιστη φόρου τιμής στα Θι)ματα τοu 
βάρβαρου Τούρκου ειοβολι':α, στους αδι
κοσκοτωμέvους γέροντες, ης γυvαίΙ{f:c;. 

τα παιδιά. 

γ6vu στηv τους μvi]μη και ! 

μεγrΊλη θυοίσ τοi Στη θυσiι'~ 

βρίσκονται όλες οι αξίες που μέσα στη 
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διαδρομή της ιστορίας μας κράτησαν το 
έθνος ζωντανό και δημιουργικό, 

Στρεφόμαστε με βαθιά εκτίμηση προς 

τους γονείς, τ' αδέλφια και τους συγγε
νείς των τιμωμένων ηρώων και τους 
εκφράζουμε την ειλικρινή μας συμπάθεια 

και το γνήσιο θαυμασμό μας. Ας είναι πα
ρηγοριά για όλους η αγάπη και η συμπά
θεια του λαού και της πολιτείας, που παν
τοτινά τους συνοδεύει. 

Αγαπητοί μου, 

Την ιερή τοι:ιτη άφα, ποu τελούμε το 
μνημόσυνο των αθανάτων νεκρών της 

περιοχής Κιιθρέας, διαμηνούμε προς κά
θε κατεύθυνση, για πολλοστή φορά, πως 
δεν πρόκειται να παραγράψοιψε πατρί

δες και δεν θα υποθηκεύσουμε το μέλλον 

του τόπου μας στον τουρκικό επεκτα:rι
σμό. Διατρανι!Jνουμε την αμετάθετη από

φασή μας να συνεχίσουμε τον αγάινα μας 
μέχρις ότου αποδοθεί δικαιοσύνη στον 

σκληρά δοκιμαζόμενο λαό μας. 

Δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο απ' 
ό,τι αηολuμβάνουv όλοι οι ελεύθεροι 
λαοί του κόσμου. Αγωνιζόμαστε για την 
κατίσχυση των πανανθρώπινων ιδανικάJν 
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δη

μοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας. Αγωνιζόμαστε για μια πατρίδα 
ελεύθερη, ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, 
κυρίαρχη, αποm·ρατικοποιημένη, όπου 
θα διασφαλίζονται η στενή συνεργασία, η 
πρόοδος και η ευημερία όλων των κατοί
κων της. 

Επιθυμία μας είναι να εξευρεθεί λύση 
1ου Κυπριακού προβλήματος το ταχύτε

ρο δυνατό, με β6αη τις αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών· μισ λύση που να δια 

σφαλίζει τtiV ενl'ηηια της χ(iψα': καΙ του 
:ιωοu, να εξασφαλίζει το διιωίωμα της επΙ· 
στροφής των προσφύγων στις ηατρογο
νΙ.κ:ές τους εστίες καΙ vα κατοχυρώνει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
ολόκληρουτοuΚυπρωκούλαού. 

Επιδιώκουμε μια εθνικά παραδεκτή, 

μόνιμη και δίκαιη λύση του προβλrjματος, 
γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε τις βα
σικές εκείνες προϋποθέσεις που είναι 

απαραίτητες για την επιβίωση της Κύ
πρου και του λαού της. Δεν είμαστε δια

τεθειμένοι ούτε έχουμε το δικαίωμα να 
δεχθούμε διχοτομική λύση γιατί μια rέ
τοια διευθέτηση αντί να εξασφαλίζει την 

ειρήνη, τη γαλήνη, τη δημοκρατία και την 
ευημερία του Κυπριακού λαού, Θα κατ:α

στεί η απαρχή νέων δειν<i>ν και περιπε
τειών για τον τόπο μας. 

Δεν υπό.ρχει αμφιβολία ότι το Κυπριακό 

διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερη λεπτή και 
κρίσιμη φάση. Μια φάση που ίσως να απο
βεί καθοριστική για τις μετέπειτα εξελί
ξεις και για ro μέλλον του τόπου. · Οπως 
γνωρίζετε βρίσκεται σ' εξέλιξη μια νέα 
πρωτοβουλία του Γενικοι) Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών για π:ρο(ίJθηση λύ
σης του Κυπριακού προβλήματος. Η ττρω
τοβοuλiα αυτή, που αναλήφθηκε με βάση 

την απόφαση 550 του Συμβουλiου Ασφα
λείας, :::ιzδηλώΘηκε στις αρχές του περα

σμένου Αυγούστου με την υποβολή προς 

τις δυο πλευρές ορισμένων σημείων ερ
γασίας. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σπύ
ρος Κυπριανού και η Κυβέρνηση, με πλή

ρη συναίσθηση της τεράσrιας ευθύνης 

που επωμίζονται, αντικρύζουν την πρω

τοβουλία αυτή με σοβαρότητα, σύνεση 

και υπευθυνότητα, σε συνεργασία με 

τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων 
και την Ελληνική Κυβέρνηση. · Εχοuμε 
ανταποκριθεί θετικά σrην πρωτοβουλία 
αuτη του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος 

στη ;_1υνέχεια προσκάλεσε στη Νέα Υόρκη 
τον Πρόεδρο ιης Δημοκρατίας κ. Σηίιρο 

Κυπριανού και τον Τουρκοκίπφω 
κ. Ντενκτάς για συνομιλίες ει' τcΗ.' 
γυς, υπό την αιγίδα του, πάνω σω 
εργασίας και στην ουσία του 
ως συνόλου. 

Ο Πρόεδρος Κυπριανού, που βρ!σκεrα: 
στη Νέα Υόρκη, δίνει τη μάχη για τη διεκ

δίκηση των δικαίων μας, έχοντας γνώμο
να των αποφάσεων και των ενεργειών ΊΟυ 

αποκλειστικά το συμφέρον της πολύπα" 
θης πατρίδας μας και ολόκληρου του Κυ

πριακού λαού. Επιδεικνύει όλη την καλή 

θέληση και καλή πίστη και έχει τη διόθε-
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ση να βοηθήσει το Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, για να επιτύχει στη νέα 
του προσπάθεια για εξεύρεση δίκαιης και 
μόνιμης λύσης του Κυπριακού προβλή
ματος. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και η τουρκι
κή πλευρά θα επιδείξει την ίδια καλή θέ
ληση και καλή πίστη, για να καταστεί δυ
νατή η επίτευξη προόδου στο Κυπριακό. 
Η έκβαση των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη 
θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη φιλο
σοφία και τη στάση και γενικά από τη συμ
περιφορά της τουρκικής πλευράς απέ
ναντι στην επίλυση του Κυπριακοι:ι. 
Ασφαλώς δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ανα
μένεται οποιαδήποτε πρόοδος αν η 

Τουρκία και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία 
δεν εγκαταλείψουν την επεκτατική και 
διχοτομική τους πολιτική. 

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο επιβάλλε

ται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η 
ενίσχυση της ενότητας του λαού μας και 
η σφυρηλάτηση ενός aρραγούς εσωτερι
κού μετώπου, γιατί μόνο έτσι Θα έχουμε 
τη δύναμη να προβάλουμε την αναγκαία 
πολιτική αντίσταση στα κατοχικό δεδομέ
να και να προσβλέπουμε στη δικαίωση 

του αγώνα μας. Παράλληλα αποτελεί πα
τριωτικό καθήκον η συμπαράσταση στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο Κυ
πριανού και η ενίσχυση του δύσκολου και 
πολύμοχθου έργου του για διεκδίκηση 
και κατοχύρωση των αναφαίρετων δι
καιωμάτων του λαού μας. 

Αγαπητοί μου, 

Ο αγώνας μας για ελευθερία και δίκαιο
σύνη θα συνεχισθεί μέχρι την τελική νίκη. 
· Εχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε αν<ο
χή και αποφασιστικότητα, ότι έχουμε πί-
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στη σ' αυτόν τον αγώνα και στο μέλλον 
του τόπου μας. Μαζί μας συμπαρατάσσε
ται ολόπλευρα και ολόψυχα η Ελλάδα, η 
Ελληνική Κυβέρνηση, ο Ελληνικός λαός 
και ο απανταχού της γης Ελληνισμός, που 
είναι το κύριο στήριγμα του αγώνα μας. 

· Εχουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγ
γύη της διεθνούς κοινότητας. 

Νόστε βέβαιοι πως η νίκη δεν θα βρα-· 

δύνει και καλύτερες μέρες θ' ανατείλουν 
στο μαρτυρικό νησί μας. Θάρθει η μέρα 
που θα ανακτήσουμε την ποθητή ελευθε
ρία μας, για την οποία πρόσφεραν τη ζωή 
τους τ' αδέλφια μας που τιμούμε με το 

σημερινό μνημόσυνο. 

Είμαστε μικρός λαός και ο δρόμος μας 
προς τη δικαίωση είναι aνηφορικός και 

δύσκολος. • Ομως μπορούμε να οδηγή
σουμε σε αίσιο τέρμα τον αγώνα μας, για
τί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, 
έχουμε πίστη σ' αυτό τον αγώνα, κι' έχου
με το Θάρρος και την αποφασιστικότητα 
να διεκδικήσουμε τα δίκαια του λαού μας 
μέχρι την τελική νίκη. Ας δώσουμε όλοι 
τα χέρια, ας σταθούμε μονιασμένοι και 
αδιάσπαστοι, συσπειρωμένοι γύρω από 
τον Πρόεδρο Κυπριανού σ' ένα aρραγές 
μέτωπο μέχρι την απαλλαγή αυτού του 
τόπου από τα κατοχικά στρατεύματα· για 
να δούμε μια πραγματικά ελεύθερη Κυ
θρέα, μια ελεύθερη Μόρφου, Κερύνεια 
και Αμμόχωστο, για να δούμε ελεύθερη 
απ' άκρη σ' άκρη την τουρκοπατημένη γη 
μας. 

Αυτή είναι η καλύτερη προσφορά και ο 
μεγαλύτερος φόρος τιμής προς τους 

ηρωϊκούς νεκρούς μας που τιμούμε σή
μερα. 
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εκπαιδευτικο 
και πολιτιστικο κεντρο 
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί μια ακόμα έκφανση 
της πολυδιάστατης πολιτικής κοινωνικής υπευθυνότητας της Λα'ίκής 
Τράπεζας. 

Το Κέντρο αντανακλά τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της Τράπεζας για το 
προσωπικό της, το μεγάλο αριθμό μετόχων, πελατών, φίλων και του 
κοινού γενικότερα στον τομέα της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
ανάπτυξης. 

Το Κέντρο, που άρχισε τη λειτουργία του την Άνοιξη του 1983, έχει δυο 
κύριες επιδιώξεις 

- την επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών 
του προσωπικού όλων των βαθμίδων αλλά και τη συστηματική 
ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, που είναι 
απαραίτητη για ένα ολοκληρωμένο τραπεζίτη. 

- την ευγενή φιλοδοξία να διοργανώνει διαλέξεις και συζητήσεις πάνω σε 
σημαντικά επίκαιρα οικονομικά. κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και 
συναφή θέματα καθώς επίσης καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις 



δικό σαι σπίτι 
ένα όνειρο 

πού τό κάνουμε nραγματικότnτα 

σχέδιο 
στΕγαστικών δανείων 

Τ ώρα δέν ει ναι ανάγκη ν 

άποταμιεύετε α· όλη οας τή 

ζωή γιό νά άποκτήοετε δικά 
οας σπίτι 

Η Τ ράπεζο Κύπρου κάνει 

τ ονειρά οος πραγματικότη

τα μόνο οέ 3 χρόνιο. μέ το 
Σχέδιο Στεγαστικών 

Δανειwν 

Εσείς κατοθρετε τις οικο
νομιες σος γιά 3 χρόνιο ο 
ένα ειδικό λογαριασμό Στο 

τέλος τής περιόδου αυτής η 

Τράπεζα μοζι μέ τις κοτοθέ 

α εις και τους τόκους. σάς 

δίνει 3 φορές άλλο τόσα σόν 
δάνειο όπάτε έχετε ένα πο

σό όρκετό γιά νό κτίσετε τό 

σπίτι σος' 

Η οποπληρωμη τοϋ δανείου 

γινετοι οέ 12 χρόνιο κοί μέ 
πολύ εύνοικούς όρους' 

Γιό περισσότερες πληροφο

ριες ζητείστε τό ειδικό φυλ

λάδιο η έπικοινωνεiοτε μέ 

όποιοδήποτε όπά τούς 

υπευθύνους στο καταστήμα

τα τής Τ ροπεζας 

• ΤΡΑΠΕlΑ ΚΥΠΡΟΥ 
μΕVάλn κι· ανθρώnινn yιά νά σάc ε~unnρπεi 




